Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Т.в.о. Генерального
директора

Шувар Андрій Йосифович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.07.2017

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23269555
4. Місцезнаходження
79026, місто Львів, вулиця Козельницька, буд. 15
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 2390710 (032) 2390717
6. Електронна поштова адреса
ZaіkaOS@dtek.com

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

28.07.2017

2. Квартальна
інформація
розміщена на
сторінці

28.07.2017

http://www.dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість

X

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Примітки:
Розділ 3. "Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб" не заповнюється, оскільки
протягом звітного періоду Товариство не брало участі у створенні юридичних осіб.
Розділ 4. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскільки в
Товаристві не впроваджена посада корпоративного секретаря.
Розділ 7.2 «Інформація про облігації емітента» не заповнено у зв'язку з тим, що облігації
Товариства не випускалися та не включені до лістингу і до біржового списку.
Розділ 7.3 «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом» не заповнено у зв'язку з тим,
що інші цінні папери Товариство не випускало.
Розділ 7.4 «Інформація про похідні цінні папери» не заповнено у зв'язку з тим, що похідні цінні
папери Товариство не випускало.
Розділ 9. «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів» не заповнено у зв'язку з
тим, що протягом звітного періоду не було випуску боргових цінних паперів.
Розділ 10. «Інформація про конвертацію цінних паперів» не заповнено у зв'язку з тим, що
конвертації цінних паперів Товариства не було.
Розділ 11. «Інформація про заміну управителя» не заповнено у зв'язку з тим, що заміни управителя
не було.
Розділ 12. «Інформація про керуючого іпотекою» не заповнено у зв'язку з тим, що в звітному
періоді не було іпотечного покриття.
Розділ 13. «Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів» не заповнено у
зв'язку з тим, що в звітному періоді не було іпотечного покриття.
Розділ 14. «Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом» не заповнено у зв'язку з тим, що в звітному періоді не було
іпотечного покриття.
Розділ 15. «Інформація про іпотечне покриття» не заповнено у зв'язку з тим, що в звітному періоді
не було іпотечного покриття.
Розділ 15.1 «Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття» не заповнено
у зв'язку з тим, що в звітному періоді не було іпотечного покриття.
Розділ 15.2 «Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям» не заповнено у зв'язку
з тим, що в звітному періоді не було іпотечного покриття.
Розділ 15.3 «Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду» не
заповнено у зв'язку з тим, що в звітному періоді не було іпотечного покриття.
Розділ 15.4 «Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття» не заповнено у зв'язку з тим, що в
звітному періоді не було іпотечного покриття.
звітному періоді не було іпотечного покриття.
Розділ 16. «Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних
активів» не заповнено у зв'язку з тим, що в звітному періоді не було іпотечних активів.
Розділ 17. «Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)

бухгалтерського обліку» не складалась у зв'язку з тим, що фінансова звітність Товариства
складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.
Розділ 19. «Квартальна (проміжна) фінансово звітність поручителя (страховика/гаранта), що
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)» не складалась у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було випуску боргових
цінних паперів та поручителів за таким випуском.
Розділ 20. «Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)» не заповнено у зв'язку з тим, що за
звітній період Товариство не випускала цільові облігації, в тому числі і облігації, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

ІІІ. Основні відомості про емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО"

1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АА546608

3. Дата проведення державної реєстрації

14.04.2000

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

127905410

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

25

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5032
35.11 Виробництво електроенергії, 33.14 Ремонт і
технічне обслуговування електричного
устаткування, 35.30 Постачання пари, гарячої води
та кондиційованого повітря

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за
КВЕД

Вищий орган Товариства - Загальні збори
Товариства; Наглядова рада Товариства;
Виконавчий орган Товариства (одноосібний) Генеральний директор Товариства; Ревізійна
комісія Товариства.

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Львівське обласне управління ПАТ
"Державний ощадний банк України"

2) МФО банку

325796

3) поточний рахунок

26000330143961

4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній
валюті

Львівське обласне управління ПАТ
«Державний ощадний банк України»

5) МФО банку

325796

6) поточний рахунок

26000330143961

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Технічний огляд,
випробування, експертне
обстеження, технічне

б/н

18.04.2017

Державна служба України з
питань праці, м. Киїів

Необмежена

Опис

Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне (п.1 додатку 2

Порядку), а саме:
- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,05 МПа і
температурою води вище 110.0С, які підлягають реєстрації в територіальних органах
Держпраці.
Роботи виконуюються за принципом "мовчазної згоди".
Лист Державної служби України з питань праці 4546/1/12-ДП-17 від 18.04.2017р.
Рішення щодо продовження терміну дії дозволу буде прийматися після його
закінчення.
Випробування устаткування
підвищеної небезпеки

Опис

б/н

18.04.2017

Державна служба України з
питань праці, м. Киїів

Необмежена

Випробування устаткування підвищеної небезпеки (п.1 додатку 2 Порядку), а саме:
- електрообладнання, призначеного для експлуатації у вибухонебезпечних зонах (п.14
додатку 3 до Порядку);
- електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного
електрообладнання напругою понад 1000 В (п.15 додатку 3 до Порядку) до 330 кВ
включно.
Роботи виконуюються за принципом "мовчазної згоди".
Лист Державної служби України з питань праці 4547/1/12-ДП-17 від 18.04.2017р.
Рішення щодо продовження терміну дії дозволу буде прийматися після його
закінчення.

VІ. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора
Шувар Андрій Йосифович

СС 832114 26.10.1999 Бурштинським ВМ УМВС України в ІваноФранківській області

4. Рік народження

1971

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

14
Директор ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ДОБРОТВІРСЬКА
ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».
В ІІ кварталі 2017 року зміни в персональному складі не
відбувалися.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Голова Наглядової ради, член Наглядової ради
Куриленко Сергій Вікторович

- 07266224 11.03.2011 Міністерство іноземних справ

4. Рік народження

1974

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

21
Директор з генерації електроенергії ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"
В другому кварталі 2017 року відбулися такі зміни в
персональному складі: відповідно до ч. 1 ст. 53 Закону України
"Про акціонерні товариства" у зв’язку із проведенням 18.04.2017
року річних Загальних зборів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради
Товариства Куриленко Сергія Вікторовича. Річними Загальними
зборами Товариства 18.04.2017 року прийнято рішення (протокол
№ 2/2017 від 18.04.2017 р.) про обрання членом Наглядової ради

Куриленка Сергія Вікторовича, який представляє інтереси
акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням
повноважень). 26.05.2017 року Наглядовою радою Товариства
прийнято рішення про обрання Куриленка Сергія Вікторовича
Головою Наглядової ради Товариства.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Зюзь Тетяна Іванівна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

---

4. Рік народження

1970

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

28
Фонд державного майна України, головний спеціаліст.
В другому кварталі 2017 року відбулися такі зміни в
персональному складі: річними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО» (далі - Товариство) 18.04.2017 року прийнято
рішення (протокол №2/2017 від 18.04.2017 р.) про обрання членом
Наглядової ради Зюзь Тетяну Іванівну, яка представляє інтереси
акціонера Товариства - Фонду державного майна України.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Член Наглядової ради
Поволоцький Олексій Валерійович

ТТ 079514 26.09.2011 Голосіївське РУ ГУМВС України в місті
Києві

4. Рік народження

1974

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня

24
Керівник департаменту з корпоративного управління ТОВ
«ДТЕК».

посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

В ІІ кварталі 2017 року відбулися такі зміни в персональному
складі: відповідно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні
товариства" у зв’язку із проведенням 18.04.2017 року річних
Загальних зборів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство)
припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства
Поволоцького Олексія Валерійовича. Річними Загальними зборами
Товариства 18.04.2017 року прийнято рішення (протокол № 2/2017
від 18.04.2017 р.) про обрання членом Наглядової ради
Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси
акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням
повноважень).
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Головний бухгалтер
Магеровський Андрій Петрович

КА 058481 04.03.1996 Кам'янка – Бузький РВ УМВС України у
Львівській області

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

14
Головний спеціаліст відділу організації обліку департаменту по
бухгалтерському обліку та звітності ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» (01032
м. Київ, вул. Льва Толстого, 57).
В ІІ кварталі 2017 року зміни в персональному складі не
відбувалися.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Голова Ревізійної комісії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК
ЕНЕРГО" (до зміни найменування - ТОВ "ДТЕК")

- 34225325 -

4. Рік народження

0

5. Освіта

-

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

-

8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

В ІІ кварталі 2017 року зміни у персональному складі не
відбувалися.
член Ревізійної комісії
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
УКРАЇНИ"

- 32984271 -

4. Рік народження

0

5. Освіта

0

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

-

8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

В ІІ кварталі 2017 року зміни у персональному складі не
відбувалися.
член Ревізійної комісії
DTEK OІL&GAS B.V. (до зміни найменування - DTEK
ІNVESTMENTS B.V.)

- 34284942 -

4. Рік народження

0

5. Освіта

0

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

-

8. Опис

В ІІ кварталі 2017 року зміни у персональному складі не
відбувалися.

VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА"
Приватне акціонерне товариство
13490997
83052, м. Київ, вул. А. Антонова, 5

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 584189

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

19.05.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

+380445202201 +380445202204
Страхова діяльність
Види послуг, які надає особа:
- послуги страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МАКАУДИТСЕРВІС"
Товариство з обмеженою відповідальністю
21994619
02140, м. Київ, вул. Вишняківська, 13, оф. 1

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

1988

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

23.02.2001

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей

+380442288914 +380442288914
Аудиторська діяльність
Види послуг, які надає особа:
- аудиторські послуги з виконання завдання з перевірки достовірності
фінансової звітності емітента.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтік Фінанс Груп"
Товариство з обмеженою відповідальністю
36797165
79012, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 42
263312

вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

15.09.2013
+380322949506 +380322948808
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Види послуг, які надає особа:
- послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах
депонента;
- проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах
депонента на підставі розпоряджень депонента;
- інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
діє без ліцензії

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

+380445910400 +380444825212
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

9. Опис

Види послуг, які надає особа:
- послуги з відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного
обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій
емітента, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів
при розміщенні випуску (частини випуску) цінних паперів, виплати
доходів за цінними паперами;
- надання реєстру власників іменних цінних паперів;
- надання інформаційних довідок, звітів.

1. Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"УНІКА"

2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Приватне акціонерне товариство
20033533
Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 293760

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

21.08.2008

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

+380442256000 +380442256000
Страхова діяльність
Види послуг, які надає особа:
- послуги страхування майнових інтересів, що не суперечать
законодавству України, пов'язані зі здоров'ям і працездатністю
застрахованих осіб.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
Публічне акціонерне товариство
14282829
04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 286539

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

08.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

+38044 2317000 +38044 2317100
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Види послуг, які надає особа:
- послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах
депонента;
- проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах
депонента на підставі розпоряджень депонента;
- інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
23785133
Україна, 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Б. Хмельницького, буд. 6,
офіс 253

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 294645

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

16.12.2014

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

+380442289165 +380442289165
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Види послуг, які надає особа:
- послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах

власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних
цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, зберігання цінних
паперів на цих рахунках;
- інформаційні та консультаційні послуги.
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Публічне акціонере товариство «Страхова компанія «ПРОВІДНА»
Публічне акціонерне товариство
23510137
м. Київ, пр. Повітрофлотський, 25

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 520918

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

16.02.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

0800301030 Страхова діяльність
Види послуг, які надає особа:
- послуги особистого стpaxyвання працівників відомчих (крім тих, які
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного
бюджету Укpaїни) тa сільськoї пожежної oxopoни і членів
добpoвільних Пожежних дружін ( кoмaнд).

VІІІ. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15.07.2010

14/13/1/10

Західне ТУ
НКЦПФР

UA4000079479

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

12790541

127905410

100

Опис

Акції емітента не перебувають в лістингу жодної фондової біржі.
Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх і зовнішніх ринках протягом звітного періоду не здійснювалася.
Протягом звітного періоду емітент не приймав рішення щодо додаткової емісії цінних паперів.

ІX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за
частина боргу (тис. користування коштами
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

780513

X

X

04.09.2015

780513

27

30.11.2017

X

977525

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

977525

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

195546

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

869900

X

X

Інші зобов'язання

X

8234558

X

X

Усього зобов'язань

X

11058042

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):
Кредит ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

-

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п

Основні види
продукції*

1
1

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.**)

у грошовій
формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

2

3

4

5

6

7

8

Виробництво
електроенергії

3 393 388 тис. кВтг

4442776

99.89

3 393 388 тис. кВтг

4442776

99.89

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Паливо

85.8

2

Послуги та інші витрати

6.1

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
(за звітний період)
Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

18.04.2017

18600000

12277229

151.5

Зміст інформації:
18.04.2017 річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийняли рішення
(протокол від 18.04.2017 № 2/2017) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а
саме правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об’ємі, які визначаються відповідно до договору між
членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не
більше 18 600 000 000 гривень без урахування ПДВ.
ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПРАВОЧИНІВ: 18 600 000 тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 151,5%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 366.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 985.
2

18.04.2017

5369000

12277229

43.73

Зміст інформації:
18.04.2017 річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийняли рішення
(протокол від 18.04.2017 № 2/2017) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а
саме правочинів з розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних
депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 200 000 000 доларів
США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на
дату вчинення відповідного правочину.
ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПРАВОЧИНІВ: 5 369 000 тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 43,73%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 366.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 985.
3

18.04.2017

2684500

12277229

21.87

Зміст інформації:
18.04.2017 річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийняли рішення
(протокол від 18.04.2017 № 2/2017) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а
саме правочинів щодо отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або
кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів
(включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи
інших фінансових інструментів (в тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну
граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій
валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПРАВОЧИНІВ: 2 684 500 тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 21,87%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 366.

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)
3

4

5

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 985.
4

19.06.2017

2500000

12277229

20.3629

Зміст інформації:
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення відповідно до
рекомендацій Антимонопольного комітету України № 12-рк від 13.04.2017 року щодо закупівлі паливно-енергетичних
ресурсів (енергетичного вугілля) для виробництва електричної енергії, а саме здійснення закупівлі в період травеньгрудень 2017 року паливно-енергетичних ресурсів (енергетичного вугілля) для виробництва енергетичної енергії на
конкурентних засадах, обсягом не менше 10 (десяти) відсотків споживання (спалювання) енергетичного вугілля для
виробництва електричної енергії за аналогічний період 2016 року надати попередню згоду на вчинення значних
правочинів щодо закупівлі за результатами біржових торгів в період травень-грудень 2017 року енергетичного вугілля
для виробництва енергетичної енергії на загальну суму, що не перевищує 3 000 000 000,00 гривень з ПДВ.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 500 000
тис. грн. (ПДВ 20% - 500 000 тис.грн., всього з ПДВ - 3 000 000 тис. грн.)
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 20,3629%
Відповідно до пункту 19.1 Статуту Товариства правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість
майна, робіт або послуг кожного з них перевищує (а) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) євро без податку на додану вартість чи еквівалент
цієї суми у будь якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення
відповідного правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних у цьому пункті, буде досягнута раніше.

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
(за звітний період)
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

19.06.2017

283333.33

12277229

2.3078

Зміст інформації:
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди
на вчинення значного правочину з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
про надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом на загальну суму, що не перевершує 340 000
000,00 гривень з ПДВ, терміном дії до 31.12.2018.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 283 333,33
тис. грн. (ПДВ 20% - 56 666,67 тис.грн., всього з ПДВ - 340 000 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ:2,3078%
Відповідно до пункту 19.1 Статуту Товариства правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість
майна, робіт або послуг кожного з них перевищує (а) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) євро без податку на додану вартість чи еквівалент
цієї суми у будь якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення
відповідного правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних у цьому пункті, буде досягнута раніше.

6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(за звітний період)
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

14.04.2017

1008

12277229

0.008

Зміст інформації:
14.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення
правочину із заінтересованістю, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮМДЖИ РЕСУРС» (місцезнаходження: 04053, м. Київ, пров. Бехтеревський, буд. №12 Б, код за ЄДРПОУ 39931341)
оренди майна на загальну суму 1 209 600 гривень з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 008
тис.грн. (ПДВ - 201,6 тис. грн., всього з ПДВ - 1 209,6 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,008%
2

14.04.2017

759.36

12277229

0.006

Зміст інформації:
14.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення
правочину із заінтересованістю, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮМДЖИ РЕСУРС» (місцезнаходження: 04053, м. Київ, пров. Бехтеревський, буд. №12 Б, код за ЄДРПОУ 39931341)
оренди майна (системи відбору – збору, транспортування та зберігання сухої золи) на загальну суму 911 226 гривень з
ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 759,36
тис.грн. (ПДВ - 151,87 тис. грн., всього з ПДВ - 911,23 тис.грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,006%
3

14.04.2017

3062.45

12277229

0.025

Зміст інформації:
14.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення
правочину із заінтересованістю, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» (місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд. 11, код за ЄДРПОУ
31386990) будівельного підряду, загальною вартістю 3 674 294,40 грн. з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 3 062,45
тис.грн. (ПДВ - 612,49 тис. грн., всього з ПДВ - 3 674,94 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,025%
4

18.04.2017

Зміст інформації:

3550000

12277229

28.0098

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМТРАНС» (код за ЄДРПОУ 30600592,
місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 7), предметом якого є організація перевезень вантажів, транспортноекспедиційне обслуговування, на загальну суму 3 550 000 000 грн.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 3 550 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 28,0098%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
5

18.04.2017

2030000

12277229

16.5347

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (код за
ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: 85043, Донецька обл., м. Добропілля, місто Білицьке, вул. Красноармійська,
буд. 1А), предметом якого є постачання вугілля (купівля), на загальну суму 2 030 000 000 грн.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 030 000
тис.грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ:16,5347%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ
6

18.04.2017

10800000

12277229

87.9677

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є постачання вугілля (купівля), на
загальну суму 10 800 000 000 грн.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 10 800 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 87,9677%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
7

18.04.2017

9500000

12277229

77.379

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ
00178353, місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, буд. 76), предметом якого є
постачання вугілля (купівля), на загальну суму 9 500 000 000 грн.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 9 500 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 77.379%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
8

18.04.2017

2684500

12277229

21.8657

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
(код за ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), предметом якого є
розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, на загальну суму 100 000 000 доларів
США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на
дату вчинення правочину, терміном дії на один рік.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 684 500
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 21,8657%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
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18.04.2017

2013375

12277229

16.3993

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з DTEK HOLDІNGS LІMІTED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер HE 174860,
місцезнаходження: Themіstoklі Dervі, 3, Julіa House, P.C. 1066, Nіcosіa, Cyprus), предметом якого є отримання
фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів для фінансування/рефінансування проектів з
реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 10 років, на загальну суму 75 000 000 доларів

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на
дату вчинення правочину, терміном дії до 10 років.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 013 375
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 16,3993%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
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18.04.2017

2013375

12277229

16.3993

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з DTEK ІNVESTMENTS LІMІTED (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер 8422516,
місцезнаходження: 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, SW1Y4LB, Unіted Kіngdom), предметом якого є
отримання фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів для фінансування/рефінансування
проектів з реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 10 років, на загальну суму 75 000 000
доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку
України на дату вчинення правочину, терміном дії до 10 років.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 013 375
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 16,3993%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
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18.04.2017

8053500

12277229

65.597

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з DTEK ІNVESTMENTS LІMІTED (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер 8422516,
місцезнаходження: 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, SW1Y4LB, Unіted Kіngdom), предметом якого є
отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 300 000 000 доларів США.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 8 053 500
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 65,597%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
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18.04.2017

1250000

12277229

10.1815

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної
безпроцентної фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 250 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 10,1815%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
13

18.04.2017

2500000

12277229

20.3629

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної
безпроцентної фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 500 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 20,3629%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
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18.04.2017

4500000

12277229

36.6532

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної
безпроцентної фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 4 500 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 36,6532%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
15

18.04.2017

1000000

12277229

8.1452

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної
безпроцентної фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 000 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 8,1452 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
16

18.04.2017

3000000

12277229

24.4355

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної
безпроцентної фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 3 000 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 24,4355%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
17

18.04.2017

2700000

12277229

21.9919

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної
безпроцентної фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 700 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 21,9919%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
18

18.04.2017

450000

12277229

3.6653

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" (код за
ЄДРПОУ 36028628, місцезнаходження: 85013, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білозерське, вул. Строїтельна, буд.
17), предметом якого є постачання вугілля (купівля), на загальну суму 450 000 000 грн.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 450 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 3,6653%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
19

18.04.2017

1800000

12277229

14.6613

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної
безпроцентної фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 800 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 14,6613%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
20

18.04.2017

1500000

12277229

12.2177

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної
безпроцентної фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 500 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 12,2177%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
21

18.04.2017

2000000

12277229

16.2903

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної
безпроцентної фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 000 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 16,2903%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
22

18.04.2017

1250000

12277229

10.1815

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної
фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 250 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 10,1815%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
23

18.04.2017

2500000

12277229

20.3629

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної
фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 500 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 20,3629%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
24

18.04.2017

4500000

12277229

36.6532

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної
фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 4 500 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 36,6532%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
25

18.04.2017

1000000

12277229

8.1452

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 000 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 8,1452 %
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
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18.04.2017

2700000

12277229

21.9919

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної
фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 700 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 21,9919%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
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18.04.2017

1550000

12277229

12.625

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ
36511938, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної
фінансової допомоги.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 550 000
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 12,625%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 356.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 935.
28

18.04.2017

938665.27

12277229

7.6456

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
схвалено укладену з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» (код за
ЄДРПОУ 31386990, місцезнаходження: 85612, Україна, Мар'їнський район, місто Курахове, вулиця Енергетиків,
будинок 34) додаткову угоду від 31.08.2016 до договору №62-15/07-2012 від 31.07.2012 про виконання підрядних
робіт з реконструкції енергоблоку №10 Бурштинської ТЕС про зміну обсягів та строків виконання зобов’язань сторін,
збільшення ціни договору до 938 665 274,00 грн.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 938 665,27
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 7,6456%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 366.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 985.
29

18.04.2017

10600

12277229

0.0863

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
схвалено укладену з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ
34456687, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) додаткову угоду від 26.12.2016 до договору №4717ДС/ИТ-2016 від 11.01.2016 щодо послуг у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші,
н.в.і.у., на загальну суму 10 600 000 грн., терміном дії до 31.12.2016.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 10 600 тис.
грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0863%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 366.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 985.
30

18.04.2017

1070.22

12277229

0.0087

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
схвалено укладену з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ
34456687, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) додаткову угоду від 01.09.2016 до договору №4184ДС/УЗ-2016 від 26.11.2015 щодо послуг з безперервного медичного обслуговування на здоровпункті Бурштинської
ТЕС, на загальну суму 1 070 220,00 грн., терміном дії до 31.12.2016.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 070,22
тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0087%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 366.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 985.
31

18.04.2017

280

12277229

0.0023

Зміст інформації:
18.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято
рішення (протокол від 18.04.2017 №2/2017) про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме
схвалено укладену з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ
34456687, місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) додаткову угоду від 26.12.2016 до договору №5036ДС/А від 30.04.2016 щодо суборенди приміщення, на загальну суму 280 000,00 грн., терміном дії до 31.12.2016.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 280 тис.
грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНУ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0023%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 674 152.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 12 450 351.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 243 366.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ:3 206 985.
32

19.06.2017

161166.67

12277229

1.3127

Зміст інформації:
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення
правочину із заінтересованістю, а саме додаткових угод до договору № 11/310714 від 31.07.2014 з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого,
буд. 57, код за ЄДРПОУ 36511938) на поставку паливного мазуту на загальну суму, що не перевищує 193 440 000,00
грн. з урахуванням ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 161 166,67
тис.грн. (ПДВ 20% - 32 233,33 тис.грн., всього з ПДВ - 193 400 тис.грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 1,3127%
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19.06.2017

5281.704

12277229

0.043

Зміст інформації:
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення
правочину із заінтересованістю, а саме схвалений договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за
ЄДРПОУ 34456687) від 01.04.2017 № 6564-ДС/У-2017 щодо організації тимчасового проживання в готелі
«Супутник», на базі відпочинку «Лівий берег», на базі відпочинку «Легенда» ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС на загальну

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

суму 6 338 044,80 грн. з урахуванням ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 5 281,704
тис.грн. (ПДВ 20% - 1 056,341 тис.грн., всього з ПДВ - 6 338,045 тис.грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,043%
34

19.06.2017

1946.125

12277229

0.0159

Зміст інформації:
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення
правочину із заінтересованістю, а саме схвалений договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за
ЄДРПОУ 34456687) від 01.04.2017 № 6565-ДС/У-2017 щодо організації тимчасового проживання в гуртожитку ВП
ДТЕК Добротворська ТЕС на загальну суму 2 335 351,05 грн. з урахуванням ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 946,125
тис.грн. (ПДВ 20% - 389,225 тис.грн., всього з ПДВ - 2 335,35 тис.грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0159%
35

19.06.2017

693.64

12277229

0.00565

Зміст інформації:
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення
правочину із заінтересованістю, а саме схвалений договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за
ЄДРПОУ 34456687) від 01.04.2017 № 6566-ДС/У-2017 щодо організації відпочинку на базі відпочинку «Білий
камінь», на базі відпочинку «Крокус» ВП «ГАЛРЕМЕНЕРГО» на загальну суму 832 372,65 грн. з урахуванням ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 693,64
тис.грн. (ПДВ 20% - 138,73 тис.грн., всього з ПДВ - 832,37 тис.грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,00565%
36
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693.64

12277229

0.00565

Зміст інформації:
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення
правочину із заінтересованістю, а саме схвалений договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за
ЄДРПОУ 34456687) від 01.04.2017 № 6566-ДС/У-2017 щодо організації відпочинку на базі відпочинку «Білий
камінь», на базі відпочинку «Крокус» ВП «ГАЛРЕМЕНЕРГО» на загальну суму 832 372,65 грн. з урахуванням ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 693,64
тис.грн. (ПДВ 20% - 138,73 тис.грн., всього з ПДВ - 832,37 тис.грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,00565%

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

23269555

за КОАТУУ 4610136800

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

35.11

5032

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

79026, м. Львів, вул. Козельницька,15

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

5798

5211

0

первісна вартість

1001

19929

19485

0

накопичена амортизація

1002

14131

14274

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

859670

1144522

0

Основні засоби:

1010

4420054

4164975

0

первісна вартість

1011

5506188

5518686

0

знос

1012

1086134

1353711

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

І. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1774

1519

0

Відстрочені податкові активи

1045

45068

303083

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом І

1095

5332364

5619310

0

Запаси

1100

732906

2233838

0

Виробничі запаси

1101

728028

2227888

0

Незавершене виробництво

1102

4840

5750

0

Готова продукція

1103

0

2

0

Товари

1104

38

198

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

2204546

2792622

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2642215

85550

0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

104

92

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

312447

313728

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

158177

103648

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

31

484

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

ІІ. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

894439

712677

0

Усього за розділом ІІ

1195

6944865

6242639

0

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

12277229

11861949

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

127905

127905

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1698866

1552880

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-831818

-876866

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом І

1495

994953

803919

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1311484

448204

0

Довгострокові забезпечення

1520

409173

434893

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

381677

407887

0

Цільове фінансування

1525

15676

14726

0

Благодійна допомога

1526

780

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

І. Власний капітал

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом ІІ

1595

1736333

897823

0

Короткострокові кредити банків

1600

780513

780513

0

Векселі видані

1605

1237389

977525

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

18246

20017

0

за товари, роботи, послуги

1615

5437311

4950074

0

за розрахунками з бюджетом

1620

197915

195534

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

5

5

0

за розрахунками зі страхування

1625

5900

7875

0

за розрахунками з оплати праці

1630

22961

29929

0

за одержаними авансами

1635

1115080

1227215

0

за розрахунками з учасниками

1640

15904

15897

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

48386

62264

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

666338

1893364

0

Усього за розділом ІІІ

1695

9545943

10160207

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

12277229

11861949

0

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Оскільки перехід на міжнародні стандарти фінансової
звітності відбувся у 2012 році, то зазначення даних на дату
переходу є нерелевантним для цілей цього звіту.

Керівник

Шувар А.Й.

Головний бухгалтер

Магеровський А.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

9530993

6426843

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -9515068 )

( -7247147 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

15925

0

збиток

2095

(0)

( -820304 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

19262

21724

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -130955 )

( -92937 )

Витрати на збут

2150

( -311 )

( -1441 )

Інші операційні витрати

2180

( -123315 )

( -346058 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

324267

0

збиток

2195

( -219394 )

( -1239016 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

912

484

Інші доходи

2240

27505

143670

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -244992 )

( -242940 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -149 )

( -192061 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( -436118 )

( -1529863 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

39250

275509

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( -396868 )

( -1254354 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-396868

-1254354

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

8419654

6246879

Витрати на оплату праці

2505

341135

279741

Відрахування на соціальні заходи

2510

70396

51990

Амортизація

2515

319183

338756

Інші операційні витрати

2520

612843

770217

Разом

2550

9763211

7687583

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

12790541

12790541

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-31.02824

-98.06888

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Оскільки перехід на міжнародні стандарти фінансової
звітності відбувся у 2012 році, то зазначення даних на дату
переходу є нерелевантним для цілей цього звіту.

Керівник

Шувар А.Й.

Головний бухгалтер

Магеровський А. П.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

10792190

3638412

Повернення податків і зборів

3005

0

23333

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

10922

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

148254

3512136

Надходження від повернення авансів

3020

3370

1906

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

739

436

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

45

133

Надходження від операційної оренди

3040

0

1265

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

22651

106

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1101331 )

( 1321556 )

Праці

3105

( 249489 )

( 231811 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 72713 )

( 70002 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 553368 )

( 223013 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 200831 )

( 266320 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 352537 )

( 4426 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 8539266 )

( 4565820 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 124703 )

( 51577 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

326379

454124

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

2287

0

необоротних активів

3205

1188

286

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

10985

4418

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( -167 )

(0)

необоротних активів

3260

( -276455 )

( -130766 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

( -31425 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-262162

-157487

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

4327660

981400

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

828754

71814

Сплату дивідендів

3355

(7)

( 85 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 116255 )

( 143904 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

( 3498702 )

( 1103290 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-116058

-337693

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-51841

-41056

Залишок коштів на початок року

3405

158177

42463

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-2688

1

Залишок коштів на кінець року

3415

103648

1408

Примітки

-

Керівник

Шувар А.Й.

Головний бухгалтер

Магеровський А.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

-

Керівник

Шувар А.Й.

Головний бухгалтер

Магеровський А.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО"

Підприємство

2017 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

5

6

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

4

Залишок на
початок року

4000

127905

1698866

-831818

994953

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

Виправлення
помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований
залишок на
початок року

4095

127905

1698866

-831818

994953

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

-396868

-396868

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

7

8

Вилучений
капітал

Всього

9

10

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

Накопичені
курсові різниці

4113

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

Інший сукупний
дохід

4116

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

Сума чистого

4220

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

Вилучення
частки в капіталі

4275

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

Інші зміни в
капіталі

4290

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

-145986

351820

205834

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

Залишок на
кінець року

4300

127905

-145986

-45048

-191034

1552880

-876866

803919

Примітки

-

Керівник

А.Й Шувар

Головний бухгалтер

А.П. Магеровський

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Зміст
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
1 ПАТ «ДТЕК Західенерго» та його діяльність 3
2 Умови, в яких працює Компанія 3
3 Основні принципи облікової політики 4
4 Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні облікової
політики 7
5 Основні засоби, Незавершені капітальні інвестиції 8
6 Товарно-матеріальні запаси 8
7 Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість 8
8 Грошові кошти та їх еквіваленти 9
9 Акціонерний капітал 9
10 Довгострокові та короткострокові кредити банків та небанківських організацій 10
11 Інші довгострокові зобов’язання 10
12 Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інші поточні зобов’язання 10
13 Доходи від реалізації 10
14 Собівартість реалізованої продукції 11
15 Інші операційні доходи 11
16 Загальні та адміністративні витрати 11
17 Інші операційні витрати 11
18 Фінансові доходи та фінансові витрати 12
19 Податок на прибуток 12
Продовження тексту приміток
1 ПАТ «ДТЕК Західенерго» та його діяльність
Публічне акцірнерне товариство «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», скорочена назва ПАТ «ДТЕК
Західенерго» (далі «Компанія») – акціонерне товариство, створене відповідно до законодавства
України.
Дата первинної реєстрації – 15.05.1995. Дата останньої реєстраційної дії – 21.05.2015 р.
Країна реєстрації – Україна.
Станом на 30 червня 2017 року входить до групи підприємств SСM.
Контрольний пакет акцій належить DTEK Holdіngs Lіmіted. Частка держави, о особі Фонду
Державного майна України становить 25%+1 акція статутного капіталу.
Основною господарською діяльністю Компанії є виробництво та реалізація електроенергії та
теплової енергії на території України. Компанія виробляє електроенергію на трьох теплових
електростанціях. Компанія продає всю електроенергію, вироблену її електростанціями, ДП
«Енергоринок», державному монополісту у сфері розподілу електроенергії, за цінами,
визначеними на основі розрахунково-аналітичного методу прогнозованої оптової ціни, який
використовує Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ).
Юридична адреса Компанії: вул. Козельницька, 15, м. Львів, 79026, Україна.
Фактична адреса Компанії: вул. Козельницька, 15, м. Львів, 79026, Україна.
Офіційна сторінка в інтернеті: www.zakhіdenergo.ua
Адреса електронної пошти: ze@gcwe.energy.gov.ua
Безперервність діяльності
Станом на 30 червня 2017 року чистий дефіцит оборотного капіталу Компанії становив 676 014
тисячи гривень (на 31 грудня 2016 року – 867 048 тисячі гривень). У січні-червні 2017 року
Компанія отримала збиток у сумі 436 118 тисяч гривень та мала чисте надходження грошових
коштів за основною діяльністю у сумі 326 379 тисяч гривень

2 Умови, в яких працює Компанія
В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для ринкової економіки, що зароджується, у
тому числі відносно висока інфляція та високі процентні ставки.
Керівництво Підприємства не вважає за доцільне застосування стандарту МСФЗ 29 «Фінансова
звітність в умовах гіперінфляції» у зв’язку з тим, що господарська діяльність Підприємства
проходила не в країні з гіперінфляційною економікою та на момент складання звіту не
простежуються ознаки гіперінфляції.
Починаючи з кінця 2013 року політична ситуація в Україні переживала нестійкість з багато
кількісними протестами, продовжується політична невизначеність, що призвело до погіршення
державної економіки, волатильності фінансових ринків і стрімкій девальвації національної валюти
по відношенню до інших іноземних валют (з початку 2014 року). Національний банк України,
серед інших мір, вводив певні обмеження на покупку іноземної валюти на міжбанківському ринку.
Політична ситуація в 2014 року також була нестабільна, зі змінами у Парламенті та перевиборами
Президента.
Податкове, валютне та митне законодавство в Україні може мати різні тлумачення, та дуже часто
змінюється. Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності
економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій,
юридичній, регулятивній та політичній сферах.
Для визначення резервів на знецінення керівництво бере до уваги економічні фактори, що
існували на кінець звітного періоду. Резерви на знецінення дебіторської заборгованості
визначаються за допомогою аналізу її вікової структури та аналізу платоспроможності окремих
дебіторів. Такий підхід базується на визначенні збитків від знецінення у звітному періоді на основі
минулих подій, та забороняє визнавати збитки, які б могли виникнути у результаті майбутніх
подій, незалежно від вірогідності таких майбутніх подій.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а
також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан
Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення
стабільної діяльності та розвитку Компанії.
3 Основні принципи облікової політики
Основа підготовки інформації. Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (“МСФЗ”).
Валюта подання. Якщо не зазначено інше, усі суми у цій фінансовій звітності подані у
національній валюті України – гривні.
Переоцінка іноземної валюти. Функціональною валютою Компанії є гривня.
Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту
Компанії за офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) станом на відповідні
звітні дати. Операції, деноміновані у валютах, що відрізняються від функціональної валюти,
перераховуються у функціональну валюту із використанням курсу обміну, чинного на дату
проведення операції. Доходи і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті
розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту
Компанії за обмінними курсами НБУ на кінець року, відображаються у складі прибутку чи збитку
за рік. Перерахунок за курсами на кінець року не застосовується до немонетарних позицій, в тому
числі до інвестицій у капітал. Вплив змін курсу обміну на справедливу вартість дольових цінних
паперів обліковується як частина прибутку або збитків від зміни справедливої вартості.
Основні засоби. Компанія обліковує основні засоби за переоціненою вартістю. Подальші
надходження основних засобів обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість об’єкту
основних засобів включає витрати, безпосередньо пов’язані з його придбанням. Первісна вартість
активів, створених самою Компанією, складається з вартості матеріалів, прямих витрат на оплату
праці та відповідної частини виробничих накладних витрат.
Збільшення балансової вартості внаслідок переоцінки показується за кредитом в інших резервах у
капіталі через інший сукупний дохід. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує

попереднє збільшення балансової вартості того самого активу, відноситься на інші резерви у
капіталі через інший сукупний дохід. Всі інші випадки зменшення балансової вартості відноситься
на фінансовий результат. Однак, якщо збиток від знецінення того самого переоціненого активу
раніше був визнаний у складі фінансового результату, сторно цього збитку від знецінення також
визнається у складі фінансового результату. Щороку різниця між сумою амортизації,
розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу, яка відноситься на фінансовий
результат, та
сумою амортизації, розрахованою на основі первісної вартості активу, переноситься з інших
резервів на нерозподілений прибуток.
Витрати на заміну тих компонентів об’єкта основних засобів, які визнаються окремо,
капіталізуються, а балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати
капіталізуються лише у випадку, якщо вони призводять збільшення майбутніх економічних вигод,
пов’язаних з об’єктом основних засобів. Усі інші витрати визнаються у звіті про фінансові
результати у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені.
Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або якщо тривале використання активу,
як очікується, не принесе майбутніх економічних вигод. Прибуток та збитки від вибуття активів
визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю активів та визнаються
у звіті про фінансові результати. Якщо переоцінені активи продаються, суми, включені до інших
резервів, переносяться на нерозподілений прибуток.
Амортизація. Незавершене будівництво не амортизується та являє собою вартість основних
засобів (включаючи аванси постачальникам), будівництво яких ще не завершене. Амортизація
інших об’єктів основних засобів розраховується лінійним методом з метою рівномірного
зменшення первісної або переоціненої вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх
експлуатації за наступними нормами:
Строки експлуатації (у роках)
Будівлі та споруди від 15 до 50
Виробниче обладнання від 5 до 30
Меблі, офісне та інше обладнання від 5 до 12
Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Компанія отримала б у теперішній момент
від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації
даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку
корисного використання. Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю, якщо Компанія має намір
використовувати актив до кінця фізичного строку його експлуатації. Ліквідаційна вартість активів
та строк їх експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату. У
випадку знецінення основних засобів їхня балансова вартість зменшується до вартості
використання або до справедливої вартості мінус витрати на продаж, залежно від того, яка з них
більша.
Податки на прибуток. У цій фінансовій звітності податки на прибуток показані відповідно до
вимог законодавства України, які введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну
дату. Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та відстрочене оподаткування та
відображаються у звіті про фінансові результати, якщо тільки вони стосуються операцій, які
відображені у цьому самому або іншому періоді в інших сукупних доходах або безпосередньо у
складі капіталу. У цьому випадку податок також визнається в інших сукупних доходах або
безпосередньо у складі капіталу, відповідно.
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Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди.
Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно
перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою
активів та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відповідно до
виключення при початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових
різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання, яке не впливає на

бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результаті операції, яка не є об’єднанням
компаній.
Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були
введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується,
застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані
перенесені податкові збитки. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що
зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки відображаються лише в тому
обсязі, в якому існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна
буде реалізувати тимчасові різниці.
Товарно-матеріальні запаси. Товарно-матеріальні запаси обліковуються за первісною вартістю або
чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка з них менша. Вартість палива визначається за
методом середньозваженої вартості, а вартість інших категорій запасів – за методом перших
надходжень (метод ФІФО). Чиста вартість реалізації – це розрахункова ціна реалізації у ході
нормального ведення бізнесу за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершеного стану
та витрат на збут.
Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує свої фінансові активи як кредити видані та
дебіторську заборгованість.
Кредити видані і дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи, що не котируються
на активному ринку, з фіксованими платежами або такими, що можуть бути визначені, крім тих
фінансових активів, які Компанія має намір продати негайно або у короткій перспективі. Вони
включаються до складу оборотних
активів, за винятком тих із них, строк погашення яких перевищує 12 місяців після звітної дати.
Такі активи включаються до складу необоротних активів.
Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша
дебіторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а в подальшому
оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки за
мінусом резервів на знецінення. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у
тому випадку, коли існує об’єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати всю суму
заборгованості відповідно до первинних умов. Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність
того, що до дебітора будуть застосовані процедури банкрутства або фінансової реорганізації, а
також непогашення або недотримання строків погашення дебіторської заборгованості свідчать про
те, що дебіторська заборгованість за основною діяльністю є знеціненою. Сума резерву являє
собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх
грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Балансова
вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у звіті про
фінансові результати. Якщо дебіторська заборгованість за основною діяльністю є такою, що не
може бути повернута, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість за
основною діяльністю. Повернення раніше списаних сум кредитується у звіті про фінансові
результати.
Передоплати. Передоплати обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на знецінення.
Передоплати відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було
здійснено передоплату, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо передоплати
стосуються активу, який при початковому визнанні буде віднесений до категорії необоротних
активів. Передоплати за послуги списуються на прибуток чи збиток після отримання послуг, за які
вони були здійснені, а передоплати за товари капіталізуються у складі собівартості отриманих
товарів. Якщо існує свідчення того, що товари або послуги, за які видана передоплата, не будуть
отримані, відповідне знецінення визнається у звіті про фінансові результати.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти,
депозити до запитання в банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції, первісний
термін розміщення яких не перевищує трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти
відображаються за номінальною вартістю. Ліквідні монетарні активи показані за справедливою
вартістю, яка приблизно дорівнює їх балансовій вартості. Суми, використання яких обмежене,
виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів при підготовці звіту про рух грошових

коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх або використати для розрахунку
за зобов’язаннями протягом принаймні дванадцяти місяців після звітної дати, включено до складу
інших необоротних активів.
Акціонерний капітал. Прості акції класифіковані як капітал.
Дивіденди. Дивіденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капіталу, тільки якщо вони
оголошені до чи на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до
фінансової звітності, якщо вони
3 Основні принципи облікової політики (продовження)
запропоновані до звітної дати або запропоновані чи оголошені після звітної дати, але до ухвалення
фінансової звітності до випуску.
Податок на додану вартість (ПДВ). ПДВ в Україні стягується за такими ставками: 20% при
продажу на території Україні та імпорті товарів, робіт чи послуг, 0% при експорті товарів та
виконанні робіт або наданні послуг за межі України та 7% по операціях з постачання на митній
території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів та медичних
виробів. Податкове зобов’язання з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованій за звітний
період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнту або на дату надходження коштів від
клієнта залежно від того, яка подія відбулася раніше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку
платник податку має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звітний період. Право на
податковий кредит з ПДВ виникає в момент отримання податкової накладної, яка видається в
момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів, робіт, послуг
залежно від того, яка подія відбувається раніше. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської
заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення обліковується за валовою сумою
заборгованості, включаючи ПДВ.
У 2015 році були прийняти зміни до Податкового кодексу України, згідно яких на період с
01.01.2016р по 01.07.2017 для платників податків, які здійснюють постачання, передачу, розподіл
електричної/теплової енергії, визначена дата виникнення податкових зобов’язань та податкового
кредиту за касовим методом.
Позикові кошти та інші зобов’язання. Позикові кошти та інші зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартістю за вирахуванням понесених витрат на здійснення операції. Позикові
кошти обліковуються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної
ставки. Витрати по позикових коштах відносяться на витрати на пропорційне часовій основі із
використанням методу ефективної процентної ставки. Компанія капіталізує витрати по позикових
коштах у складі собівартості кваліфікаційного активу. Позикові кошти показуються у складі
поточних зобов’язань, крім випадків, коли у Компанії є безумовне право відстрочити розрахунок
за зобов’язанням принаймні на 12 місяців після звітної дати.
Аванси отримані. Аванси отримані визнаються у розмірі початково одержаних сум.
Кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша
кредиторська заборгованість визнається, коли контрагент виконав свої зобов’язання за договором,
спочатку визнається за справедливою вартістю, а у подальшому оцінюється за амортизованою
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Резерви зобов’язань та відрахувань. Резерви зобов’язань та відрахувань визнаються, коли
Компанія має теперішнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результаті минулих подій,
існує ймовірність, що для
погашення такого зобов'язання потрібно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна
розрахувати з достатнім рівнем точності. Коли існують декілька схожих зобов’язань, імовірність
того, що для їх погашення знадобиться відтік грошових коштів, визначається для всього класу
таких зобов’язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність відтоку грошових коштів щодо
будь-якої позиції, включеної до одного й того ж класу зобов’язань, є незначною.
Резерви оцінюються за поточною вартістю витрат, що, як очікується, будуть необхідними для
погашення зобов’язань, із використанням процентної ставки (до оподаткування), яка відображає
поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, притаманні зобов’язанню. Збільшення
резерву з плином часу визнається як процентні витрати.
Коли Компанія очікує, що резерв буде відшкодовано, наприклад, відповідно до договору

страхування, сума відшкодування визнається окремим активом і лише у випадку, якщо
відшкодування значною мірою гарантоване.
Визнання доходів. Компанія продає всю електроенергію, вироблену її електростанціями,
Державному підприємству «Енергоринок», державному монополісту у сфері розподілу
електроенергії, за цінами, визначеними на основі розрахунково-аналітичного метода
прогнозованої оптової ціни, який використовує Національна комісія регулювання
електроенергетики України (НКРЕ), без ПДВ.
Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої
продукції включає ціну закупівлі, транспортні витрати, комісійні та інші відповідні витрати.
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають процентні витрати за
позиковими коштами, ефект дисконтування пенсійного зобов’язання та резерву на виведення
активів з експлуатації і прибутки та збитки від курсової різниці.
Всі процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати із використанням
методу ефективної процентної ставки.
Процентні доходи визнаються по мірі нарахування з урахуванням ефективної доходності активу.
Винагороди працівникам. План із встановленими внесками. Компанія здійснює передбачені
законом єдині соціальні внески до Пенсійного фонду України за своїх працівників. Внески
розраховуються як процент від поточної валової суми заробітної плати та відносяться на витрати
по мірі їх здійснення. До складу витрат на оплату праці у звіті про фінансові результати включено
пенсії, що виплачуються на розсуд Компанії, та інші пенсійні пільги.
3 Основні принципи облікової політики (продовження)
Винагороди працівникам. План із встановленими виплатами. Компанія бере участь в
обов’язковому державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає
достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та
небезпечними для здоров’я умовами. Компанія також здійснює одноразові виплати при виході на
пенсію на певних умовах. Зобов’язання, визнане у балансі у зв’язку з пенсійним планом із
встановленими виплатами, являє собою дисконтовану вартість зобов’язання за планом із
встановленими виплатами на звітну дату.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуаріями за
методом прогнозованої умовної одиниці. Поточна вартість зобов’язання за пенсійним планом із
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
відтоку грошових коштів із застосуванням процентних ставок за високоякісними корпоративними
облігаціями, деномінованими у тій самій валюті, в якій здійснюються виплати, і строк погашення
яких приблизно відповідає строку вказаного зобов’язання. Актуарні прибутки та збитки, що
виникають внаслідок коригувань та змін в минулих актуарних припущеннях, відносяться на інший
сукупний дохід в періоді, в якому вони виникли.
Вартість минулих послуг працівників негайно визнається у звіті про фінансові результати.
Сегменти. Компанія здійснює діяльність у єдиному сегменті – виробництво електроенергії для
постачання ДП «Енергоринок».
Зміни у форматі фінансової звітності. За необхідності, порівняльні дані були скориговані
відповідно до змін у форматі подання фінансової звітності поточного року.
Продовження тексту приміток
4 Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні облікової
політики
Компанія робить оцінки та припущення, які впливають на суми, визнані у фінансовій звітності.
Розрахунки та судження постійно оцінюються і базуються на попередньому досвіді керівництва та
інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються
обґрунтованими за існуючих обставин. Крім вказаних оцінок, керівництво Компанії також
використовує певні професійні судження при застосуванні принципів облікової політики.
Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у
фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової
вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:

Припущення про подальшу безперервну діяльність. Керівництво вважає, що Компанія буде
продовжувати діяльність як безперервно діюче підприємство. Це припущення ґрунтується на
поточних
намірах та фінансовому стані Компанії (Примітка 1).
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє різні
тлумачення.
Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами. У ході звичайної діяльності Компанія
здійснює операції з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає обліковувати фінансові
інструменти при початковому визнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку
таких операцій, для того щоб визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або
неринковими ставками, використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є
ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов’язаними сторонами та аналіз ефективної
процентної ставки.
Знецінення основних засобів. На кожну звітну дату Компанія визначає наявність об’єктивних
ознак знецінення основних засобів. Якщо такі об’єктивні ознаки існують, Компанія оцінює
відновлювану вартість активу. Вартість відшкодування активу – це справедлива вартість активу
або одиниці, що генерує грошові кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартість
використання активу, залежно від того, яка з них більша. Вартість відшкодування визначається
для окремого активу, за винятком випадків, коли від активу не надходять грошові потоки, що є
значною мірою незалежними від грошових потоків, що надходять від інших активів або груп
активів. Для цього необхідно розраховувати корисну вартість одиниць, що генерують грошові
кошти, на які віднесений об’єкт основних засобів. Для розрахунку корисної вартості Компанія
повинна здійснити оцінку очікуваних майбутніх грошових потоків від одиниці, що генерує
грошові кошти, а також обрати відповідну ставку дисконту, необхідну, щоб обчислити приведену
вартість цих грошових потоків.
5 Примітки до балансу
Рядок 1005 «Незавершені капітальні інвестиції», Рядок 1010 «Основні засоби»
У балансовій вартості основних засобів відбулися такі зміни:
У тисячах гривень Будівлі та споруди Виробниче обладнання Меблі, офісне та інше обладнання
Незавер-шене будів-ництво Всього
На 1 січня 2017р.
Первісна або переоцінена вартість 1 661 546 3 683 356 161 286 859 670 6 365 858
Накопичений знос (229 893) (799 035) (57 206) - (1 086 134)
Залишкова вартість на 1 січня 2017 р. 1 431 653 2 884 321 104 080 859 670 5 279 724
Надходження 126 4 779 5 835 351 010 361 750
Вибуття (13 728) (5 132) (335) 0 (19 195)
Амортизаційні відрахування (66 281) (236 572) (9 929) - (312 782)
Результат переоцінки - - - - Переведення в іншу категорію 2 525 61 443 2 190 (66 158) 0
Залишкова вартість на 30 червня 2017 р. 1 354 295 2 708 839 101 841 1 144 522 5 309 497
На 30 червня 2017 р.
Первісна або переоцінена вартість 1 625 776 3 725 161 167 749 1 144 522 6 663 208
Накопичений знос (274 481) (1 016 322) (65 908) 0 (1 353 711)
Залишкова вартість на 30 червня 2017 р. 1 354 295 2 708 839 101 841 1 144 522 5 309 497
Рядок 1101 «Виробничі запаси»
У тисячах гривень 30 червня 2017 р. 31 грудня 2016 р.

Паливо (вугілля, газ, мазут) 2 120 333 646 778
Сировина та матеріали 73 770 61 457
Запасні частини 33 785 19 793
Всього товарно-матеріальних запасів 2 227 888 728 028
Станом на 30 червня 2017 року товарно-матеріальні запаси показані за вирахуванням резерву на
знецінення у сумі 36 731 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року – 36 513 тисяч гривень). Чиста
зміна суми резерву на знецінення запасів за рік – збільшення резерву у сумі 218 тисяч гривень.
Рядок 1125 «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги», рядок 1155
«Інша поточна дебіторська заборгованість»
Уся дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість
деномінована в гривнях.
Нижче поданий аналіз дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської
заборгованості за кредитною якістю:
У тисячах гривень 30 червня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
У тисячах гривень Дебіторська заборго-ваність за основною діяльністю Інша дебіторська заборгованість Дебіторська заборго-ваність за основною діяльністю Інша дебіторська заборго-ваність
Поточна та не знецінена дебіторська заборгованість:
- ДП «Енергоринок» 1 226 749 - 1 166 656 - інших компаній 351 2 398 6 728 22 679
Всього поточної та не знеціненої дебіторської заборгованості 1 227 100 2 398 1 173 384 22 679

Всього простроченої та індивідуально знеціненої дебіторської заборгованості 2 017 764 325 637 1
438 471 305 111
Мінус резерв на знецінення (452 242) (14 307) (407 309) (15 290)
Минус эффект дисконтування (47) (53)
Всього 2 792 622 313 728 2 204 546 312 447
У складі резерву на знецінення дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої
дебіторської заборгованості відбулися такі зміни:
6 міс 2017 року
У тисячах гривень Дебіторська заборго-ваність за основною діяльністю Інша дебіторська заборгованість
Резерв на знецінення на 1 січня 2016 407 309 15 290
(Сторно знецінення)/додаткові витрати на знецінення 47 154 971
Суми, повернуті (списані) протягом року (2 221) (1 954)
Резерв на знецінення на 31 березня 2017 452 242 14 307
Вся прострочена, але не знецінена заборгованість вважається такою, що буде погашена.

Рядок 1165 «Гроші та їх еквіваленти»
У тисячах гривень 30 червня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Банківські рахунки 103 648 158 177
Грошові кошти, використання яких обмежене - Депозити до 3-х міс - Всього грошових коштів та їх еквівалентів 103 648 158 177
Станом на 01 січня 2017 року та 30 червня 2017 року грошові кошти та їх еквіваленти
деноміновані в гривнях.
Усі кошти на банківських рахунках та строкові депозити не прострочені та не знецінені.
Станом на 30 червня 2017 Компанія не мала фінансових інструментів, оцінюваних за
справедливою вартістю.
Рядок 1400 «Зареєстрований капітал»
Станом на 1 січня 2017 року та 30 червня 2017 року ухвалена до випуску та випущена кількість
простих акцій в обігу становила 12,790,541 акція номінальною вартістю 10 гривень за акцію. Усі
акції повністю оплачені. Кожна проста акція має один голос при голосуванні.
Станом на 30 червня 2017 року компанія «DTEK Holdіngs Lіmіted» є контролюючою стороною
Підприємства і на 30 червня 2017 року володіє 45,1 % акціонерного капіталу «ПАТ «ДТЕК
Західенерго». Компанія «DTEK Energy B V» володіє 27,1% акціонерного капіталу Компанії.
Держава Україна, в особі Фонду Державного майна України є акціонером і володіє 25% + 1 акція.
Рядок 1510 «Довгострокові кредити банків», рядок 1515 «Інші довгострокові зобов’язання», рядок
1600 «Короткострокові кредити банків
У тисячах гривень 30 червня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Довгострокові кредити банків та небанківських організацій
Банківські позикові кошти - Кредити від небанківських організацій 349 959 1 212 036
Всього довгострокових кредитів банків та небанківських організацій 349 959 1 212 036
Короткострокові кредити банків та небанківських організацій
Банківські позикові кошти 780 513 780 513
Всього короткострокових кредитів банків та небанківських організацій 780 513 780 513
Всього довгострокових та короткострокових кредитів банків та небанківських організацій 1 130
472 1 992 549
Балансова вартість позикових коштів приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
Кредити від небанківських установ отримані у доларах США.
Рядок 1515 «Інші довгострокові зобов’язання»
У тисячах гривень 30 червня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Реструктуризована заборгованість перед ГП «Вугілля України» 96 741 97 777
Інші фінансові зобов’язання 1 504 1 671

Всього інших фінансових зобов’язань 98 245 99 448
Рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги», рядок 1620
«Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом», рядок 1625 «Поточна
кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування», рядок 1630 «Поточна кредиторська
заборгованість за розрахунками з оплати праці», рядок 1640 «Поточна кредиторська
заборгованість за розрахунками з учасниками», рядок 1690 «Інші поточні зобов’язання»
У тисячах гривень 30 червня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю 4 885 709 5 401 859
Кредиторська заборгованість за придбані основні засоби 64 365 35 452
Заробітна плата 29 929 22 961
Інша кредиторська заборгованість 211 431 213 819
Інші поточні зобов’язання 1 901 239 672 238
Всього кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інші поточні зобов’язання 7 092
673 6 346 329
Станом на 30.06.2017 р. 100% кредиторської заборгованості за основною діяльністю деноміновано
у гривнях.
Продовження тексту приміток
6 Примітки до звіту про фінансові результати
Рядок 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) »
У тисячах гривень Січ-черв.2017рік. Січ-черв.2016рік.
Реалізація електроенергії ДП «Енергоринок» 9 485 854 6 404 347
Реалізація теплової енергії 25 342 22 496
Інша реалізація 19 797
Всього чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9 530 993 6 426 843
Рядок 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»
У тисячах гривень Січ-черв.2017рік. Січ-черв.2016рік.
Вартість вугілля 7 969 363 5 897 211
Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату 372 959 285 824
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 314 130 333 453
Вартість газу 296 541 228 883
Сировина та матеріали 147 149 108 824
Податки, крім податку на прибуток 297 193 294 217
Виробничі послуги 88 761 72 866
Інше 28 972 25 869
Всього собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 9 515 068 7 247 147
Рядок 2120 «Інші операційні доходи»
У тисячах гривень Січ-черв.2017рік. Січ-черв.2016рік.
Активи, отримані на безоплатній основі, фін.допомога 12 382 12 502
Продаж товарно-матеріальних запасів 1 779 2 466

Орендний дохід 2 067 1 288
Списання кредиторської заборгованості 1 533 106
Отримане страхове відшкодування 0 3 069
Доход від курсовой різниці - 233
Відшкодування понесених витрат 37 3
Інші доходи 1 464 2 057
Всього інші операційні доходи 19 262 21 724
Рядок 2130 «Адміністративні витрати»
У тисячах гривень Січ-черв.2017рік. Січ-черв.2016рік.
Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату 32 598 27 645
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 2 748 3 100
Податки, крім податку на прибуток 1 993 899
Вартість професійних послуг 88 435 54 662
Послуги банку 660 290
Транспортні витрати 151 21
Інше 4 370 6 320
Всього адміністративні витрати 130 955 92 937
Рядок 2180 «Інші операційні витрати»
У тисячах гривень Січ-черв.2017рік. Січ-черв.2016рік
Чисті соціальні витрати 6 214 12 047
Нараховані штрафи та пеня 20 246 3 314
Чиста зміна резерву на знецінення дебіторської заборгованості
за основною діяльністю, іншої дебіторської заборгованості 48 885 269 363
Профспілкові витрати 19 475 14 855
Збиток від продажу необоротних активів - 129
Витрати від курсовой різниці 354 Собівартість інших послуг 8 073 4 985
Інше 20 068 41 365
Всього інших операційних витрат 123 315 346 058
Рядок 2220 «Інші фінансові доходи», рядок 2250 «Фінансові витрати
У тисячах гривень Січ-черв.2017рік. Січ-черв.2016рік.
Прибуток при визнанні довгострокових інших зобов’язань –
Ефект дисконтування - Процентні доходи за депозитами 727 484
Процентні доходи за довгостроковою реструктуризованою
дебіторською заборгованістю 144
Інше 41
Всього фінансових доходів 912 484
Процентні витрати за позиковими коштами 106 510 196 175

Ефект дисконтування інших зобов’язань 8 866 9 030
Ефект дисконтування пенсійних зобов’язань 27 101 20 551
Процентні витрати за довгостроковими іншими зобов’язаннями 102 376 176
Інші фінансові витрати 139 17 008
Всього фінансових витрат 244 992 242 940
Рядок 2300 «Витрати (дохід) з податку на прибуток»
Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення
певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансового
звітування та їхньою податковою базою. У грудні 2010 року Україна прийняла новий Податковий
кодекс, який набув чинності з 1 січня 2011 року. Станом на 30 червня 2017 року відстрочені
податкові активи та зобов’язання оцінюються із використанням ставки 18%, яка передбачено
Податковим кодексом. У грудні 2014 року прийнятий закон «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» згідно якого
були наведені різниці, що виникають при обчислюванні амортизації, формуванні резервів
(забезпечень), інших різниць та плив їх на фінансовий результат до оподаткування.
Рядок 2300 «Витрати з податку на прибуток»
Податок на прибуток складається з таких компонентів:
У тисячах гривень Січ-черв.2017рік Січ-черв.2016рік
Поточний податок - Витрати (дохід) з податку на прибуток 39 250 275 509
Витрати з податку на прибуток за рік 39 250 275 509
Директор Шувар А. Й.
Головний бухгалтер Магеровський А.П.

